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Λευκωσία, 13 Απριλίου 2021 

 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
ΘΕΜΑ:  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υφυπουργείο Τουρισμού, θα προχωρήσει 
στη διοργάνωση εκστρατείας καθαριότητας της Κύπρου κατά τον Μάϊο του 2021. 
 
Η εκστρατεία καθαριότητας θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις πυλώνες: (α) 
καθάρισμα, (β) έλεγχος και αποτροπή και (γ) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. 
 
Στο πλαίσιο της εκστρατείας, θα γίνει καταγραφή των σημείων ρύπανσης και 
κατηγοριοποίηση τους σε σημεία ήπιας και έντονης ρύπανσης.  Για  τον καθαρισμό των 
σημείων ήπιας ρύπανσης, θα γίνουν ενέργειες από τον Επίτροπο Εθελοντισμού, με τη 
συμμετοχή εθελοντών.  Για το σκοπό αυτό, θα απαιτηθούν αναλώσιμα υλικά όπως γάντια 
μιας χρήσης και πλαστικές σακούλες για τα απόβλητα που θα συλλεχθούν.  Θα χρειαστούν 
επίσης ατομικές συσκευασίες πόσιμου νερού/χυμού, οι οποίες θα προσφερθούν στους 
εθελοντές. 
 
Παρακαλούμε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν σε αναλώσιμα υλικά που 
απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκστρατείας όπως συμπληρώσουν  τον επισυναπτόμενο 
Πίνακα  και τον αποστείλουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@environment.moa.gov.cy το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 16 
Απριλίου 2021. 
 
Σημειώνεται ότι η προσφορά του επιχειρηματικού κόσμου σε αυτή την κοινή προσπάθεια 
θα αναγνωριστεί και θα αναδειχθεί δεόντως μέσα από σχετικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 
  
Το ΚΕΒΕ σας προτρέπει όπως βοηθήσετε αυτή την προσπάθεια με όποιο τρόπο μπορείτε. 
 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
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Αναλώσιμα Υλικά που μπορούν να παραχωρηθούν για την Εκστρατεία 
Καθαριότητας της Κύπρου 

 
 

 
Εταιρεία: ………………………………………………………..……………………………………. 
 
Στοιχεία Ατόμου Επικοινωνίας:   
 
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………….…..……………………….. 
 
Τηλέφωνο: ………………………………………………..……………………..…………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………..……………….. 

 
 

 
Είδος  

 

 
Ποσότητα 

 
Γάντια μιας χρήσης 
 

 

 
Πλαστικές σακούλες 
 

 

 
Ατομικές συσκευασίες νερού/χυμού 
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